Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
C o to j e?
Jedná se o program, v jehož rámci je možné v letech 2007-2013 čerpat ﬁnanční prostředky z Evropského sociálního fondu (tzv. ESF), jednoho ze strukturálních fondů
Evropské unie.

Na co s
se
e za
z a měř
m ě řu
u je?
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK) se zaměřuje
na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného
prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

J a k é má
Ja
m á p ro g
gr
ram
am c íle?
Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení
podmínek ve výzkumu a vývoji.
Speciﬁckými cíli, jež představují cesty, které povedou k naplnění globálního cíle jsou
v OP VK:
• Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení
klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce
a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání
• Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší ﬂexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní
ekonomice, zatraktivnění podmínek
pro výzkum a vývoj a k vytvoření
komplexního a efektivního systému,
který by podporoval inovační proces
jako celek
• Posílení adaptability a ﬂexibility lidských zdrojů jako základního faktoru
konkurenceschopnosti ekonomiky
a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání

Investice
do vaší
budoucnosti
Leták je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

C o se p o d p o ru je?
Přehled prioritních os a oblastí podpory:
Prioritní osa 1- Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rovné příležitosti žáků, včetně
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení
Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory: Systémový rámec terciárního vzdělávání
a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu
a vývoji
Vyšší odborné vzdělávání
Vysokoškolské vzdělávání
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Partnerství a sítě
Prioritní osa 3 - Další vzdělávání
Oblasti podpory: Systémový rámec dalšího vzdělávání
Individuální další vzdělávání
Podpora nabídky dalšího vzdělávání

K d o s i mů ž e o po
p o dpo
d p o ru
r u žáda
žád att?
?
*v závislosti na jednotlivých oblastech podpory
Ústřední orgány státní správy (včetně jejich přímo řízených organizací)
Kraje, Města a obce
Školy a školská zařízení (včetně vyšších odborných škol a vysokých škol)
Nevládní neziskové organizace
Zaměstnavatelé, Profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů
Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové
Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
Další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
Instituce vědy a výzkumu, Vědecké a výzkumné instituce
Vývojová a inovační centra
Zdravotnická zařízení
Občané s trvalým pobytem v ČR

Kolik se rozděluje finančních prostředků?
V rámci celkového ﬁnančního plánu alokace pro Českou republiku pro cíl Konvergence
v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků strukturálních fondů EU,
tj. 1 811 mil. € (cca 52 519 mil. Kč). Celková částka určená na ﬁnancování OP VK činí
2 131 mil. € (cca 61 799 mil. Kč), přičemž 85 % tvoří zdroje EU (ESF) a 15 % národní
zdroje ze státního rozpočtu.

Kde z
zjj i s t i t ví c e?
Informace o programu naleznete na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz, případně na centrálních stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz. S případnými dotazy je možné
obrátit se přímo na pracovníky Odboru řízení strukturálních fondů EU MŠMT nebo
elektronicky na adrese opvzdelavani@msmt.cz.

